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Uppdrag till Statskontoret om att utvärdera uppföljningssystemet 

för den nationella ungdomspolitiken 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera uppföljningssystemet för 

den nationella ungdomspolitiken. Statskontoret ska analysera och bedöma 

om uppföljningssystemet ger relevant kunskap om utvecklingen av ungas 

levnadsvillkor och om uppföljningssystemet är tillfredsställande för att 

bedöma om det övergripande målet för ungdomspolitiken uppfylls. I det 

ingår att bedöma om uppföljningssystemet är effektivt, om det bidrar till att 

identifiera eventuella behov av nya insatser, samt dess relevans för stat, 

kommuner och regioner. Vidare ska Statskontoret göra en bedömning om 

uppföljningen kan utvecklas samt lämna förslag på eventuella 

förbättringsåtgärder. 

I genomförandet av uppdraget ska Statskontoret inhämta synpunkter från 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), Statistiska 

centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), de 

myndigheter som regeringen gett i uppdrag att lämna underlag om ungas 

levnadsförhållanden (Ku2020/02689), samt med ungdomsorganisationer, 

nätverk och myndigheter som Statskontoret anser vara relevanta. Uppdraget 

ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2022. 

Bakgrund 

MUCF har sedan 2005 ansvarat för ett uppföljningssystem rörande 

ungdomars levnadsvillkor. Uppföljningssystemet syftar bl.a. till att följa 

utvecklingen inom ungdomspolitiken med avseende på det övergripande 

målet för ungdomspolitiken om att alla ungdomar ska ha goda 
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levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen (prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 

2013/14:354). Uppföljningssystemet består i dag av fyra delar: en webbsida 

(ungidag.se) med indikatorer om ungas levnadsvillkor, en årlig redovisning 

där MUCF presenterar och kommenterar förändringar i ungas levnadsvillkor 

utifrån de indikatorer som presenteras på ungidag.se, en årlig tematisk analys 

där MUCF fördjupar sig inom ett särskilt område, samt en attityd- och 

värderingsstudie som genomförs ungefär vart femte år och följer hur ungas 

attityder och värderingar förändras över tid och hur ungas attityder och 

värderingar skiljer sig från vuxnas.  

Ett antal myndigheter har i dag uppdrag att lämna underlag till MUCF om 

ungdomars levnadsvillkor (Ku2020/02689). Dessa myndigheter är 

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala 

studiestödsnämnden, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, 

Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen och Statens skolverk.  

Regeringen gav 2010 Statskontoret i uppdrag att utvärdera 

uppföljningssystemet (IJ2010/186). I sin rapport Ett effektivare 

uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken drog Statskontoret 

slutsatsen att uppföljningssystemets utformning inte var ändamålsenlig och 

föreslog att indikatorerna skulle vara färre och mer långsiktiga samt att 

datainsamlingen skulle effektiviseras. Statskontoret menade också att 

presentationen och spridningen av indikatorerna borde utvecklas genom att 

Ungdomsstyrelsen, numera MUCF, utvecklade en portal med data på sin 

webbplats. Med den ungdomspolitiska propositionen Med fokus på unga 

(prop. 2013/14:191) förändrade regeringen uppföljningssystemet och MUCF 

har även därefter sett över och utvecklat uppföljningssystemet.  

Närmare om uppdraget 

I den ungdomspolitiska propositionen Med fokus på unga (prop. 

2013/14:191) gjorde regeringen bedömningen att uppföljningssystemet av 

ungdomspolitiken bör utvärderas efter cirka fem år. Mot bakgrund av 

uppföljningssystemets betydelse för ungdomspolitiken och att förändringar 

av uppföljningssystemet har vidtagits sedan den senaste utvärderingen för tio 

år sedan anser regeringen att en ny utvärdering bör genomföras. 

I uppdraget ingår att bedöma uppföljningssystemets relevans för olika 

verksamheter på kommunal, regional, nationell och EU-nivå och analysera 
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hur myndigheterna som lämnar data använder sig av uppgifterna i sin 

verksamhet. Statskontoret ska även analysera hur indikatorerna i 

uppföljningssystemet förhåller sig till indikatorer som används inom andra 

politikområden, såsom barnrättspolitiken, liksom de indikatorer som 

Eurostat och andra relevanta aktörer använder inom ungdomsområdet.  

Statskontoret ska vidare kartlägga och bedöma om gällande indikatorer 

möjliggör fördjupande analyser utifrån ungas skilda levnadsförhållande, t.ex. 

när det gäller kön, ålder, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, 

bostadsort och eventuell funktionsnedsättning, liksom jämförelser mellan 

olika kommuner, regioner och länder inom EU. Vidare ska en bedömning 

göras om uppföljningen kan utvecklas, exempelvis genom att beakta aktuella 

forskningsresultat om unga. Därutöver ska Statskontoret undersöka hur 

kunskap och statistik inom uppföljningssystemet sprids och tillgängliggörs. 

Statskontoret ska om det bedöms lämpligt lämna konkreta förslag på hur 

uppföljningssystemet av den nationella ungdomspolitiken kan bli mer 

ändamålsenligt och effektivt.  

 

På regeringens vägnar 

  

Amanda Lind  

 Tobias Adolfsson 
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